Náš předěl 2014/2015
Toto poselství výzvy je určeno všem oldskautům
bez rozdílu věku, hodnosti, funkce a kmenového zařazení.
Stojíme na prahu něčeho pro nás nového. A. B. Svojsík, náš zakladatel, znal jak Spolek tak Svaz.
Měl jasnou představu co chtěl vždy vytvořit pro společnost a co má dát skauting (nová myšlenka a
nový způsob výchovy) naší společnosti. Stavěl vždy na ukázněnosti, odbornosti a vědomostech
dospělých členů a činovníků, kteří se přihlásili, nebo je získal pro skautské společenství a nezištnou
činnost v něm. Jsme dospělí lidé a skauti tohoto věku a doby. Není proto pro nás problémem pochopit
následující:
A. B. Svojsík tvořil historii českého skautingu. Utvářel jeho základy, charakteristiku, byl spolutvůrce
jeho řádů, prezentace na veřejnosti a mluvčím. Na mezinárodní úrovni byl vůdcovským reprezentantem
našeho skautingu i státu. Toto vše platí i dnes a tak by to mělo naplno vyznít od našeho současného
skautingu a následného spolkového skautingu Junáka-českého skauta.
Toto poselství však apeluje na stránku našich různorodých (snad prozatímních) činovnických postojů
k odpovědnosti činovníka a dospělého člena, sdílet odkaz a cíl našeho zakladatele ABS.
Odkaz dokážeme naplnit jenom správně používanými a volenými výchovnými prostředky. Ne každý
prostředek je však použitelný pro náš skauting, pro náš cíl. I když se zdá prostředek hravý, školský,
zábavný a dobou užívaný a podporovaný, není to ten, co nám vnitřně pomáhá na naší cestě ke
vzdálenému skautskému cíli. Ke každému užití výchovného prostředku musí ještě být činovnická
odpovědnost toho, který prostředek k výchově používá.
Chci proto upozornit na to, že mnohé osvědčené skautské prostředky nám leží někde v koutě ladem
nepovšimnuty, zanedbány, přehlíženy. Čas pro jejich použití není v tomto případě rozhodující. Tak jako
máte čas dýchat, tak můžete používat i prostředky ke skautské výchově, jako je odpovědnost,
organizační příprava, důslednost, používání skautských symbolů, používání příkladnosti vzorného
plného jednotného kroje.
Naše jednotnost na veřejnosti je důležitá, tak jako naše jednotnost dělat skautskou výchovu ve svých
řadách lépe, než ostatní bratři a sestry mimo naše středisko ve spolku.
Dospějme proto všichni k společnému rozhodnutí, že právě teď, při změně názvu na Spolek, je ta pravá
chvíle, kdy nám osobně už nepůjde jen o tu změnu názvu, ale že máme možnost na tomto základě
změnit i styl své skautské práce k lepšímu. Tak lze to i prezentovat těm mladším, které vychováváme.
Vnitřním střediskovým a oddílovým předpisem (zásadami, zákonem) lze nyní bezproblémově změnit
úpravu kroje na větší původní hodnotu a kompletnost (nemusím rozvádět), taktéž je možné přehodnotit
oddílovou výchovu a zařadit do ní skautskou původní praxi (i navíc) bez ohledu na to, že v současnosti
se nějak ze skautské činnosti vytratila. Je možné se vrátit více k historii oddílů, jeho tradicím a
oddílovým zkouškám.
Spolkový život našeho Junáka by měl nabrat směr tam kam jeho členové skauti a skautky patří, do
jednoty vizuálně i myšlenkově stejné a na výši, a jako skautský spolek pro společnost užitečný a žádaný.
Straňme se ponižujícího výkladu, že jsme tady jen pro využívání volného času- to není naše skautská
parketa, tam my a náš spolek nepatří, máme vyšší cíle pro společnost.
Český skaut a jeho činovník, není jen tak někdo. Odměnou pro naši dobrovolnou práci, ať je uznání
společnosti a naší radostí, že nás veřejnost pozná, že jsme skauti. V tom případě a při této změně, by
z nás i A. B. Svojsík měl radost. Mnoho dobrých a věrných skautů odešlo od doby úmrtí ABS a BP do
nenávratna. Jejich odkaz přetrvává, je silný. Vytvořme pro tento odkaz co nejpříznivější podmínky,
zorejme pro něj půdu a zasívejme jeho semena, pečujme o ně, vyplejme špatné věci a plevel. Budeme
potom sklízet plodinu a ovoce, které nikdo neodmítne, protože bude zralé a prvotřídní jakosti.
Váš Derviš
(Petr Jeschke)

